
 
 

 

Zápis z online setkání k proměně  
Centrálního parku Černý Most 

 
Proběhlo dne:  pondělí 15. listopadu 2021 od 18.00 do 19.45 h 
 
Místo konání:  Videokonference MS Teams 
 
Účast za MČ Praha 14: Mgr.R. Vondra, místostarosta MČ Praha 14 

Mgr.I. Kolmanová, místostarostka MČ Praha 14 
J. Zajac, starosta MČ Praha 14 
Ing. Petr Hukal, DiS., PhD, místostarosta MČ Praha 14 
Ing.P. George, Kancelář starosty 
 
 

Účast za zhotovitele: Ing. arch. Š. Matějka, architekt, gogolák + grasse s.r.o. 
   Ing. N. Polesňáková, architektka-krajinářka, K2N Landscape 
 

 
Účast za obyvatele: 15 
 
Cíle a průběh veřejného projednání 

Městská část Praha 14 uspořádala online setkání k upravenému návrhu revitalizace Centrálního parku Černý 
Most, jehož cílem je  vytvořit reprezentativní veřejný prostor s významnými architektonickými a přírodními 
hodnotami umožňující náležité propojení mezi obytnými soubory. Toto setkání navazovalo  na  první projednání 
zaměřené na představení tří architektonických návrhů možného řešení revitalizace Centrálního parku Černý Most 
ze dne 12. 9. 2019. Online setkání se účastnili zástupci seskupení architektů gogolák+grasse s.r.o., architekt 
včetně architektky - krajináře. 
V úvodu místostarosta R. Vondra a místostarostka I. Kolmanová přivítali účastníky a seznámili je s cílem online 
setkání. Poté architekt představil v krátké prezentaci upravený návrh revitalizace parku. Návrh parku je 
koncipován do 4 krajin, z nichž každá představuje jedno roční období. Jedná se o krajinu svahů, vody, hor a údolí. 
Návrh upravuje veřejné osvětlení a cestní sít, jejímž nejdůležitějším prvkem je páteřní cyklostezka přes celý park. 
V rámci parku se počítá se vznikem nových dětských hřišť pro různé věkové kategorie, workoutových hřišť, psího 
hřiště, pítek dále pak s úpravou břehů rybníka a vznikem klidové zóny. Architektka krajinářka představila návrh a 
úpravu zeleně v revitalizovaném parku. Lokálně se plánuje odstranění keřového patra a podporu rozvolněných 
skupin dřevin s převahou patra stromového. Je navrženo uspořádání jednotlivých stromů do pravidelné sítě. 
Následně proběhla diskuse v, které zazněly náměty a připomínky k návrhu. 
 
Náměty, připomínky a dotazy: 
 

 Zachovat vzrostlé stromy 
 Proběhl dendrologický výzkum s cílem minimalizovat kácení stromů. Některé dřeviny budou vykáceny a 
nahrazeny novou výsadbou. Bude se dosazovat 1,5 násobný počet dřevin. 

 Co bude s živočichy během úprav parku? 
Park se bude revitalizovat v etapách tak, aby došlo k ochraně a  zachování biodiverzity. Novou výsadbou 
dojde naopak ke zvýšení biodiverzity. 

 Ovocný sad v západní části a jeho údržba 
Výsadba se bude skládat částečně z okrasných ovocných stromů (v oblasti cyklostezky, aby nedocházelo 
k jejímu znečištění plody) a v nižších polohách z klasických ovocných stromů různých druhů a z větší části 
mandloní. MČ počítá se zvýšenou údržbou celého parku. 



 
 

 Skladba stromů - břízy jako alergen u dětských hřišť 
Zhotovitel zváží větší zapojení jehličnatých stromů na kraji parku. Břízy byly navrženy z důvodu 
prosvětlení parku. Je navrženo doplnění stromů přirozeně-potenciálních, a to hlavně dubu, habru a 
břízy. Další dřeviny jsou voleny podle doby jejich květu a při výběru byl brán ohled na jejich toleranci 
vůči městskému klimatu a výkyvům teplot.  

 Psí hřiště ve východní části a klidová zóna 
Navržení psího hřiště vycházelo ze současného využití území pejskaři. Psí hřiště nebude nijak narušovat 
klidovou zónu. 

 Potenciál rybníku, areace vody 
Úpravy samotného rybníka a navazujících odtoků, čištění a jeho údržba je v kompetenci MHMP. 
Středisko Vodní toky Lesů hl. m. Prahy zajišťuje na území hlavního města údržbu vodních toků a nádrží, 
spravuje vodní díla, kontroluje stav a bezpečnost vodohospodářských zařízení a kvalitu vody. Aeraci vody 
je nutné řešit s MHMP. 
 Jsou navrženy úpravy břehů zejména na východní straně rybníka Aloisov, které byly projednány se 
správcem rybníka. Je navrženo zmenšení sklonu stávajícího svahu, tak aby byl více dostupný pro 
uživatele parku. 

 Vybudování fontány 
Fontány jsou navrhovány zejména do zastavěného území. Jejich provoz je finančně nákladný, údržba 
náročná. Do parku je navrženo umístění tří pítek. Bude se zvažovat umístění mlhoviště v centrální části 
u dětských hřišť. 

 Zpřístupnění potůčku 
Na východní straně parku bude nově vyčištěna stávající strouha pro případné vedení dešťových vod 
v území. Přírodní charakter strouhy je významný z hlediska zachování biodiverzity. Neplánuje se její 
zpřístupnění. 

 Prostor pro komerční využité 
V parku jsou vytipovány dvě lokality s možným budoucím využitím pro komerční účely (kavárna, bistro 
apd.). Jedná se o centrální část parku u u azylového domu a západní část u hráze rybníka Aloisov. Po 
diskuzi i s panem architektem Matějkou se nám zdá nejvhodnější místo  právě v té centrální části u hřišť 
a azylového domu.  
 

 Cyklostezka a návaznost na parkovací místa v ul. Pospíchalova 
Veškerá konkrétní stavební úpravy bude řešit projektová dokumentace. 
 

 
Na webových stránkách MČ bude zřízena v sekci Měňte s námi Prahu 14 záložka „Revitalizace Centrálního 
parku Černý Most“. Další dotazy, podněty a připomínky můžete zasílat na pavlina.george@praha14.cz .  

MČ – městská část 
MHMP – Magistrát hl. m. Prahy 
 
 
Zapsala: Ing. P. George 
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